RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL (PAA)
Exercício 2021
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Promover ações que visem a ampliação da infraestrutura física do campus

Descrição do Objetivo: Implementar e captar recursos para execução de projetos de ampliação e reestruturação do campus.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Planejar e executar as adaptações necessárias na Direção de Ensino e Coordenação de TIC

OBJETIVO 1
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Material licitado para iniciar as obras de adaptação
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de adequação do projeto para licitação e demora no Processo licitatório
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Concluir reforma da Unidade de Formação de Cordeiro

OBJETIVO 1
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretoria da Unidade de Formação de
Cordeiro

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A empresa Noronha Construções não cumpriu com o contrato, abandonando a obra.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construir o almoxarifado no Campus Santo Antônio de Pádua

OBJETIVO 1
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recursos financeiros. Tentamos emendas parlamentares, mas sem sucesso.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Construir laboratório de Cultura no campus Santo Antônio de Pádua

OBJETIVO 1
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recursos financeiros. Tentamos emendas parlamentares, mas sem sucesso.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Reformar a estrutura de acessibilidade no Campus Santo Antônio de Pádua

OBJETIVO 1
AÇÃO 5

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção de Administração do Campus
Santo Antônio de Pádua

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Indisponibilidade orçamentária
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Contratar equipe terceirizada para limpeza e apoio administrativo da nova escola da Unidade de Formação de
Cordeiro.

OBJETIVO 1
AÇÃO 6

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Abril de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Direção de Administração do Campus
Santo Antônio de Pádua

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2021

Estudar a construção de um novo refeitório para o campus.

OBJETIVO 1
AÇÃO 7

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Com a dificuldade financeira de recursos de capital, não foi possível custear essa ação.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Estudar a adequação de espaço físico adequado à instalação da sala dedicada às atividades do NAPNEE.

OBJETIVO 1
AÇÃO 8

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Essa ação depende da construção do novo almoxarifado.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Mobilizar esforços para solicitação de recursos extraorçamentários via emendas parlamentares e/ou Transferências
Diretas do Ministério da Educação.
Descrição do Objetivo: Subsidir o plano de desenvolvimento institucional (PDI) no que se refere à ampliação de infraestrutura do Campus Santo Antônio de
Pádua e Unidade de Formação Cordeiro, adequando as futuras possibilidades de novos cursos técnicos e superiores.

Perspectiva (PDI): Orçamento
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

Apresentar o campus à nova gestão municipal do Executivo e do Legislativo do município de Santo Antônio de
Pádua.

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Fevereiro de 2021

Apresentar da Unidade de Formação Cordeiro à nova gestão municipal do Executivo e do Legislativo do município
de Cordeiro.

OBJETIVO 2
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Fevereiro de 2021
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Consolidar uma agenda com a Diretoria de Infraestruruta da Reitora.

OBJETIVO 2
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Executamos algumas reuniões durante o ano e conseguimos atualizar o projeto do almoxarifado.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Falta de recursos financeiros. Tentamos emendas parlamentares, mas sem sucesso.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

Realizar estudos sobre a expansão das ofertas de cursos no campus

Descrição do Objetivo: Realizar estudo interno e externo que apontem as condições do campus para as ofertas diante das demandas da comunidade.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

Promover o Ensino Superior no campus.

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Ensino e Políticas Estudantis.

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da O Projeto Pedagógico de Curso se encontra em fase final de elaboração para submissão ao Conselho de Campus no princípio de 2022; Recebemos
Ação parcialmente livros referentes a bibliografia do PPC e o Laboratório de Administração está em fase final .
executada:

Motivo da não O ano de 2021 apresentou muitas demandas e atrelado isto, decidimos por ofertar o curso, com sua primeira turma não na condição das APNPs , mas
execução da Ação sim, adiar a sua oferta para 2023.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Promover o Ensino Técnico em Meio Ambiente na modalidade EAD

OBJETIVO 3
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Implanatação da Unidade de
Formação Cordeiro

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A não conclusão da reforma do Colégio Ítalo Mileno Lopes impossibilitou a oferta de novos cursos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Aprimorar a infraenstrutura do curso Técnico em Mecânica da Unidade de Formação Cordeiro.

OBJETIVO 3
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da A ação é composta pelas atividades 1 e 2. A atividade 1 foi concluída, porém não foi possível concluir a atividade 2.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não A atividade 2 não foi executada pois não houve custeio/investimento para atendimento desta demanda.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliar o acervo bibliográfico vinculado ao curso Técnico em Mecânica da Unidade de Formação Cordeiro.

OBJETIVO 3
AÇÃO 4

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da A ação é composta pelas atividades 1 e 2. A atividade 1 foi concluída, porém não foi possível concluir a atividade 2.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não A atividade 2 não foi executada pois não houve custeio/investimento para atendimento desta demanda.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Apoiar ações do NAPNEE

OBJETIVO 3
AÇÃO 5

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador NAPNEE

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da As atividades foram parcialmente realizadas por meio do recebimento de materiais de tecnologias assistivas para o Núcleo pela parceria com Centro
Ação parcialmente Tecnológico de Acessibilidade do IFRS, da participação de servidores em capacitação específica oferecida pelo IFF, do suporte aos estudantes NEE
através da monitoria.
executada:

Motivo da não A ação não foi concluída devido às limitações impostas pelo caráter remoto das atividades pedagógicas na maior parte do ano 2021.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar e consolidar a política de permanência e êxito

OBJETIVO 3
AÇÃO 6

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora de Assistência Estudantil

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Atividade 1 concluída; Atividade 2 não realizada.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não A ação não foi concluída devido às limitações impostas pelo caráter remoto das atividades pedagógicas na maior parte do ano 2021.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Estudar a viabilidade quanto à oferta de novos Cursos Técnicos em Cordeiro

OBJETIVO 3
AÇÃO 7

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador de Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A não conclusão da reforma do Colégio Ítalo Mileno Lopes e a elevada carga horária docente, inviabilizaram o estudo.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Revisitar o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Mecânica Concomitante.

OBJETIVO 3
AÇÃO 8

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora do Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da A ação é composta pelas atividades 1, 2, 3 e 4. As atividades 1, 2 e 3 já foram concluídas, porém a atividade 4 está em curso.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Devido à elevada carga horária docente durante o período da execução da ação, o tempo para concluir a atividade 4 será maior do que o planejado.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criar a Comissão Permanente para a questão de permanência e êxito.

OBJETIVO 3
AÇÃO 9

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretora de Ensino e Políticas Estudantis

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não se procedeu à realização pois dispomos de uma Instrução Normativa N.° 01, de 08 de junho de 2021 que estabeleceu orientações sobre o fluxo de
execução da Ação atendimento aos discentes que não estão frequentando as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), a ser seguido nos campi do IFFluminense.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Ampliar a ofertas de cursos de curta duração, em atendimento a demandas locais.

Descrição do Objetivo: Ampliar a oferta de cursos FIC na Unidade de Formação Cordeiro

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Iniciar cursos FICs em etapa de finalização de Projeto Pedagógico de Curso

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Como os cursos serão lecionados na modalidade presencial, não foi possivel fazer a oferta devido à pandemia do Covid-19 (caracterizado pelas
execução da Ação atividades pedagógicas não presenciais). Além disso, a elevada carga horária docente no período da ação, inviabilizaria a oferta.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Realizar estudo de viabilidade e construção de novos cursos FICs.

OBJETIVO 4
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação do Curso Técnico em
Mecânica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da A ação é composta pelas atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A atividade 1 foi concluída, porém não foi possível concluir as atividades 2, 3, 4, 5 e 6.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Devido à elevada carga horária docente durante o período da execução da ação, o tempo para concluir as atividades será maior do que o planejado.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Fortalecer as políticas culturais, inclusivas e afirmativas no campus

Descrição do Objetivo: Apoiar ações de fortalecimento que visam a ampliação e divulgação de ações dos Núcleos no campus

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Inaugurar espaço de funcionamento dos núcleos no campus

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Abril de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A inauguração foi adiada em virtude da pandemia.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Fortalecer a articulação intercampi dos núcleos

OBJETIVO 5
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Status da Ação Estratégica:

Responsável:

Coordenação dos Núcleos

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Tivemos ações articuladas com as coordenações de outros NAPNEEs do IFF , por meio de grupos de discussão sobre as questões pertinentes. No
Ação parcialmente entanto, não tivemos ações específicas de articulação entre o NAPNEE com os outros núcleos do nosso campus.
executada:

Motivo da não Apesar do trabalho remoto ter facilitado a interação com os demais campi do IFF, por meio das reuniões virtuais, ele dificultou a interação e uma maior
execução da Ação integração entre os servidores nas atividades de outros setores dentro do nosso campus. A falta do contato presencial no instituto prejudicou a
implementação de ações articuladas entre nossos núcleos.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Elaborar diretrizes de inserção de conteúdos sobre relações étnicos-raciais, gênero, diversidade, Direitos Humanos
e Inclusão, na grade curricular dos cursos.

OBJETIVO 5
AÇÃO 3

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não No período, houve diversas alterações na aplicação dos cursos, reorganizando temporariamente as matrizes em ciclos, a fim de adaptar ao ensino via
execução da Ação APNP/híbrido. Optou-se por aguardar a regularização das atividades presenciais para startar o processo.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fomentar as atividades do Núcleo de Gêneros e Diversidade Sexual na oferta de cursos/palestras

OBJETIVO 5
AÇÃO 4

Previsão de início:

Abril de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica concluída

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Dezembro de 2021

Responsável:

Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 6

Fortalecer ações na busca de parcerias

Descrição do Objetivo: Promover espaços de diálogos com os agentes produtivos e setores públicos para construção de parcerias via convênios e acordos

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Articular com as empresas da região possíveis oportunidades para alunos e egressos.

OBJETIVO 6
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Coordenador de Estágio

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A pandemia inviabilizou a realização de estágios presenciais . Tal condição motivou a postergação do início dos diálogos , para que não começassem com
execução da Ação frustrações.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construir Banco de Demandas para soluções científicas e técnológicas.

OBJETIVO 6
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Em prospecção das demandas.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não A pandemia dificultou a difusão e a prospecção , pois as demandas por pesquisa, ciência e tecnologia não devem depender exclusivamente de meios
execução da Ação tecnológicos.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliar parcerias com outras instituições que viabilizem ações de pesquisa, inovação e extensão.

OBJETIVO 6
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não A celebração de contratos e parcerias foi parcialmente pausada por recomendação da PROEX.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Realizar estudo sobre novas demandas por cursos FIC.

OBJETIVO 6
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Pesquisas em andamento: análise de viabilidade e de mercado local.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Conclusão da pesquisa inviabilizada em decorrência da pandemia.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 7

Incentivar a realização de eventos.

Descrição do Objetivo: Facilitar a organização dos eventos a fim de ter mais servidores motivados a organizá-los.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

Elaborar fluxograma para organização de evento no campus.

OBJETIVO 7
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Fevereiro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Documento na Coordenação de Arte e Comunicação (Design) para conclusão.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Conclusão inviabilizada pelo aumento da demanda da CAC em virtude da pandemia.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Apoiar ações e eventos artísticos, esportivos e culturais para toda comunidade do Campus

OBJETIVO 7
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Realizada apenas eventos onlines.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Ação presencial inviabilizada pela pandemia.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Institucionalizar os principais eventos do campus

OBJETIVO 7
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de pesquisa, extensão e cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Eventos principais incluídos no Calendário Letivo e Administrativo.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Ainda há eventos a incluir, mas só será possível quando o calendário se organizar integralmente para atividades presenciais.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 8

Fortalecer os canais de comunicação do campus.

Descrição do Objetivo: Ampliar o alcance dos canais de comunicação do campus.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 12. Aprimorar as Políticas de Acesso
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

Desenvolver uma política eficaz e transparente de comunicação do campus.

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Setembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Arte e Comunicação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Iniciada a sensibilização para participação dos segmentos em comissões, núcleos, fóruns, conselhos, câmaras e demais instâncias de decisão. Com o
Ação parcialmente apoio do Centro de Memória, procurou-se sensibilizar as Direções locais da necessidade e utilidade da utilização de e-mails setoriais, sobretudo para
informes.
executada:

Motivo da não A demanda só poderá ser concluída quando enraizada no cotidiano escolar, dependente parcialmente da realização de atividades presenciais.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Viabilizar discussão sobre a possibilidade de uma Caravana IFF e/ou visitas guiadas ao campus

OBJETIVO 8
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Depende da reorganização das atividades presenciais.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Fortalecer as ações de pesquisa, extensão e cultura no campus

Descrição do Objetivo: Desenvolver e promover ações e parcerias que visem o fortalecimento das ações pesquisa, extensão e cultura do campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Incentivar maior participação na realização de pesquisa, extensão e cultura pelos servidores do campus

OBJETIVO 9
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Incentivo geral concluído. Não houve devolução de bolsas nos editais de fomento externo: ao contrário, houve demanda de mais bolsas do que o
Ação parcialmente oferecido inicialmente pela instituição de fomento.
executada:

Motivo da não Depende da reorganização das atividades presenciais, para a sensibilização das coordenações e direções para promoção de uma política local de
execução da Ação incentivo, com previsão formal de tempo de dedicação aos projetos na CH regular dos servidores interessados.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Buscar editais que contemplem apoio financeiro a projetos de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 9
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Direção de Pesquisa, Extensão e Cultura

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021
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